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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og 
Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag 
i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til afgørelse
Artikel 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) Samhørighed - Fremme af et samfund 
præget af større samhørighed ved at gøre 
borgerne mere bevidste om fordelene for 
alle ved et samfund, hvor der ikke findes 
fattigdom, og hvor ingen er nødt til at leve 
på randen af samfundet. Det europæiske år 
skal befordre et samfund, der opretholder 
og udvikler livskvalitet, social trivsel og 
lige muligheder for alle uanset baggrund, 
ved at sikre bæredygtig udvikling og 
solidaritet mellem og inden for 
generationerne samt politikkohærens med 
EU's foranstaltninger i hele verden.

c) Samhørighed - Fremme af et samfund 
præget af større samhørighed ved at gøre 
borgerne mere bevidste om fordelene for 
alle ved et samfund, hvor der ikke findes 
fattigdom, og hvor ingen er nødt til at leve 
på randen af samfundet. Det europæiske år 
skal befordre et samfund, der opretholder 
og udvikler livskvalitet, social trivsel og 
lige muligheder for alle uanset baggrund 
og køn, ved at sikre bæredygtig udvikling 
og solidaritet mellem og inden for 
generationerne samt politikkohærens med 
EU's foranstaltninger i hele verden.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til afgørelse
Artikel 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I forbindelse med det europæiske år tages 
der hensyn til de forskellige måder, hvorpå 
mænd og kvinder oplever fattigdom og 
social udstødelse.

I forbindelse med det europæiske år tages 
der hensyn til de forskellige måder, hvorpå 
mænd og kvinder oplever fattigdom og 
social udstødelse, og kønsdimensionen 
tages med i betragtning ved 
gennemførelse og evaluering af 
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foranstaltningerne.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til afgørelse
Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger et "nationalt 
gennemførelsesorgan", der tilrettelægger 
deres deltagelse i det europæiske år og 
sørger for koordinering på nationalt plan. 
Det nationale gennemførelsesorgan er 
ansvarligt for at fastlægge det nationale 
program og prioriteringerne for det 
europæiske år samt for at udvælge 
foranstaltninger, der skal foreslås med 
henblik på fællesskabsstøtte. Den nationale 
strategi og prioriteringerne for det 
europæiske år fastlægges i 
overensstemmelse med målene i artikel 2.

1. Medlemsstaterne udpeger et "nationalt 
gennemførelsesorgan", der tilrettelægger 
deres deltagelse i det europæiske år og
sørger for koordinering på nationalt plan. 
Det nationale gennemførelsesorgan er 
ansvarligt for at fastlægge det nationale 
program og prioriteringerne for det 
europæiske år samt for at udvælge 
foranstaltninger, der skal foreslås med 
henblik på fællesskabsstøtte. Den nationale 
strategi og prioriteringerne for det 
europæiske år fastlægges i 
overensstemmelse med målene i artikel 2 
og ligestillingsprincippet i artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 4

Forslag til afgørelse
Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Foranstaltninger på lokalt, regionalt eller 
nationalt plan kan samfinansieres over Den 
Europæiske Unions almindelige budget 
med op til 50 % af de samlede 
støtteberettigede omkostninger til 
foranstaltninger, der gennemføres efter 
proceduren i bilagets del II.

2. Foranstaltninger på lokalt, regionalt eller 
nationalt plan kan samfinansieres over Den 
Europæiske Unions almindelige budget 
med op til 80 % af de samlede 
støtteberettigede omkostninger til 
foranstaltninger, der gennemføres efter 
proceduren i bilagets del II.

Or. en
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Begrundelse

Afstemning under ét om ændringsforslag 4 og 6.

Ændringsforslag 5

Forslag til afgørelse
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen træffer afgørelse om 
finansiering af foranstaltninger i medfør af 
artikel 8, stk. 1 og 2, efter proceduren i 
artikel 7, stk. 2.

1. Kommissionen træffer afgørelse om 
finansiering af foranstaltninger i medfør af 
artikel 8, stk. 1 og 2, efter proceduren i 
artikel 7, stk. 2, og under overholdelse af 
ligestillingsprincippet i artikel 4.

Or. en

Ændringsforslag 6

Bilag – del II – nr. 1
II. SAMFINANSIERING AF FORANSTALTNINGER PÅ NATIONALT PLAN

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Foranstaltninger på lokalt, regionalt og 
nationalt plan kan komme i betragtning til 
finansiering over Fællesskabets budget 
med op til 50 % af hvert enkelt 
deltagerlands samlede støtteberettigede 
omkostninger. Den nationale del af støtten 
skal modsvare EU-støtten med mindst 
50 % fra offentlige og private kilder. Ved 
udvælgelsen af foranstaltninger står det de 
nationale gennemførelsesorganer frit for, 
hvorvidt og i hvilket omfang de vil anmode 
om samfinansiering fra den organisation, 
der er ansvarlig for gennemførelsen af de 
enkelte foranstaltninger.

1. Foranstaltninger på lokalt, regionalt og 
nationalt plan kan komme i betragtning til 
finansiering over Fællesskabets budget 
med op til 80 % af hvert enkelt 
deltagerlands samlede støtteberettigede 
omkostninger. Den nationale del af støtten 
skal modsvare EU-støtten med mindst 
20 % fra offentlige og private kilder. Ved 
udvælgelsen af foranstaltninger står det de 
nationale gennemførelsesorganer frit for, 
hvorvidt og i hvilket omfang de vil anmode 
om samfinansiering fra den organisation, 
der er ansvarlig for gennemførelsen af de 
enkelte foranstaltninger.

Or. en
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Begrundelse

Afstemning under ét om ændringsforslag 4 og 6.
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